
ye açılan diğer bir giriş mevcuttur. Ha
liç'e komşu olan güneybatı ve güneydo
ğu köşelerinde de semahaneden duvar
larla tecrit edilmiş, eş boyutlu, simetrik 
konumda, cephelerde taşma yapan mer
diven kuleleriyle donatılmış birer giriş 
görülmektedir. Bunlardan birincisi do
ğuya, harem binası yönüne açılmakta ve 
üst kattaki hünkar mahfiline bağlan

maktadır. Güneye Haliç yönüne açılan 

diğeri ise kadınlara mahsus bacılar mak
süresine geçit vermektedir. 1910'daki 
tadilat sırasında hünkar girişi ile hanım
lar girişinin bunlarla bağlantılı olarak 
üst kattaki mahfillerin yer değiştirmiş 
olduğu tahmin edilebilir. Bütün bu giriş
lerin önlerinde dörder basarnakli sahan
lıklar. ayrıca esas giriş ile hünkar girişi 
önünde camekanlı bölmeler bulunmak
taydı. 

Yapının merkezinde köşeleri çeyrek 
dairelerle yumuşatılmış kare planlı, iki 
kat boyunca yükselen esas semahane 
yer alır. Bu alanı sınırlayan çizgi üzerin
de "nezr-i Mevlana"ya tekabül eden on 
sekiz adet sekizgen kesitli, gömme baş
lıklı , yalancı mermer boyamalı ahşap sü
tun sıralanmaktadır. Bunlardan sekizi 
çeyrek dairelerin başlarına, dördü kuzey 
kenarına, geriye kalan altısı da diğer üç 
kenara ortada daha geniş, yanlarda da
ha dar açıklıklar bırakacak şekilde yer
leştirilmiştir. Bunların arası, esas girişin 
önündeki açıklık dışında ahşap korku
luklarla kapatılmıştır. Sema alanını sı

nırlayan bu sütun-korkuluk dizisi ile dış 
duvarlar arasında kalan sahanın, cümle 
kapısının önündeki giriş bölümü ile bu
nun tam karşısındaki mihrap önü bölü
mü dışında kalan kesimi doğuda türbe
ye, diğer yönlerde de erkek seyircilere 
mahsus züvvar maksüresine ayrılmıştır. 

Ahşap sandukaları barındıran türbe do
ğuda ortadaki sütun açıklığı ile bunun 
kuzeyindeki açıklık boyunca devam et
mektedir. Zeminleri sema alanından bir 
seki ile yükseltilmiş olan bu kesimler 
birbirlerinden ahşap korkuluklarla ay
rılmıştır. Semahane ile tarikat yapıları
na has bir mekan bütünlüğü içinde olan 
türbenin korkulukları ince bir işçilik ser
gileyen barok üslupta süsleme unsurla
rı barındırmakta, babalarının ve küpeş
tesinin üstünde de ahşaptan yapılmış 
Mevlevi sikkeleri sıralanmaktadır. Diğer 
korkuluklar ise dekupaj tekniği ile basit 
bir biçimde süslenmiştir. Güney duvarı
nın ekseninde yarım daire planlı mih
rap, sema alanının batı kenarında mes
nevihan kürsüsü, zemin katın kuzeybatı 

köşesinde ise kapının yanı sıra bir ser
vis penceresi ile donatılmış (L) planlı şer
bethane yer almaktadır. Esas girişin yan
larından hareket eden tek kollu ahşap 
merdivenlerden bu bölümün üstünde 
yer alan mutrip maksüresine çıkılır. 

Üst katta. ortadaki semahane boşlu
ğunun çevresinde zemin kattakilerle ay
nı hizada yer alan ve çatıyı takviye eden 
on sekiz adet daire kesitli ve korint baş

lıklı ahşap sütun sıralanır. İki sütun di
zisi arasında, semahaneye bakan yüzeyi 
üçüz yiv dizileri ve dikdörtgen çerçeve
lerle süslenmiş bir korkuluk yer almak
tadır. Mihrap önü bölümünün ve türbe
nin üstü boş bırakılmış , mihrabın kar
şısına gelen açıklık ile buna komşu olan 
birimler mutrip maksüresine. güneydo
ğu köşesi hünkar mahfiline, batı kana
dını oluşturan alan da bacılar maksüre
sine ayrılmıştır. Kavisli bir çıkma ile ge
nişletilmiş ve bacılar maksüresinden bir 
duvarla tecrit edilmiş olan mutrip mak
süresi süslü parmaklıklarla, Haliç yönü
ne doğru simetrik birer çıkma ile ge
nişletilmiş olan hünkar mahfili ile bacı
lar maksüresi ise ahşap kafeslerle do
natılmıştır. Mevlevihanenin ilk yapısında 
söz konusu çıkmaları taşıyan üçgen bi
çimindeki iri payandalar 191 o· daki ona
rımda iptal edilerek yerlerine, ikisi bina
nın cephesine bitişik olmak üzere, kare 
kesitli ve gömme başlıklı altışar sütun 
konmuştur. Her iki katta da bol miktar
da pencereden ışık . alan binada zemin 
kat mahfillerinin tavanları "çubuklu" de
nilen türdedir. İçbükey bir kuşakla çe
peçevre sarılarak büyük bir aynalı to
noz görünümü kazanmış olan semaha
ne tavanı bağdadi sıvalıdır. Bu kuşakta 
rümi ve palmet gibi klasik süsleme un
surlarının yanı sıra geç devir Endülüs 
üslübunu hatırlatan damarlı kıvrık yap
rakları ihtiva eden yoğun bir süsleme 
göze çarpar. Üst kat sütunları ile tavan 
arasında zerendüd tekniği ile yazılmış 
ta'lik hatlı mısraları ihtiva eden kartuş
lar sıralanır. Hünkar mahfilinin, mihrap 
önü bölümünün ve türbenin tavanları 
da aynalı tonoz ya da tekne tonoz biçi
minde göçertilmiş, branda üzerine se
mahane tavanındakileri hatırlatan ek
lektik süslemeler yapılmıştır. 

İlk yapıldığında üç katlı olduğu, yirmi 
sekiz odayı barındırdığı ve selamlık ola
rak kullanılan son katının 191 O' daki ona
rım sırasında iptal edildiği bilinen ha
rem kısmı, malzeme ve inşaat tekniği 

açılarından semahane-türbe binası ile 
aynı özellikleri paylaşmaktadır. Planı tam 
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olarak tesbit edilemeyen. ancak cephe
lerde geriye çekilmiş "zülvecheyn" sofa
larla bunlara açılan simetrik mekanları 
barındırdığı tahmin edilen yapı, hareket
li cepheleriyle son devir yalı mimarisi
nin bütün özelliklerini yansıtmaktaydı. 
Aynı malzeme ve konstrüksiyon özellik
lerini sergileyen tek katlı selamlık şeyh 
odası, kahve ocağı ve kütüphane odası 
türünden mekanları ihtiva etmekteydi. 
Suranın merkezi bir sofa çevresinde sı
ralanan ve cephelerin ortasında dışa ta
şan çeşitli birimleri barındırdığı anlaşıl
maktadır. 
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~ M. BAHA TANMAN 
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( ~.)4: ) 
Türk ve İran klasik şiirinde 

teşbib kısmında 
bahar tasviri yapılan 
kasidelere verilen ad. 

_j 

Kelime sözlükte "bahara ait, baharla 
ilgili olan" manasma gelmektedir. Baha
riyyelerde baharın güzelliği, bahar man
zaraları ve çiçekler türlü benzetmelerle 
ve oldukça soyut bir biçimde anlatılır. 

Divan şairlerine göre tabiat. hüner ve 
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marifet göstermeye vesile olmaktan iba
rettir. Şair tabiatı gerçek manzarası ve 
kendi gözüyle görmekten çok kendin
den önce ifade edilmiş kalıplarla ve ken
di uslübuyla yeniden anlatmaya çalışır. 

Bu noktadan hareket eden şair için yapı
lacak iş, tabiatı özellikle baharı tasvir ve
silesiyle sanatına yeni bir zemin bulmak 
ve bu hususta üstünlük göstermektir. 

Divan şiirinde tabiat kasidelerin teş
bib kısmında ve mesneviler arasında ele 
alınır. Buralarda en çok bahar veya kış 
mevsiminden söz edilir. Kasidelerin bu 
bölümü "der vasf-ı bahar" başlığını ta
şıyorsa bahardan, "der vasf-ı şita " baş

lığını taşıyorsa kıştan bahseder. 

Bahariyye bir edebi tür olmadığı gibi 
müstakil bir bahar manzumesi ve bir 
tarz da Uanr) değildir. Daha çok kaside
de kendisinden bahsedilecek olan bir 
din veya devlet büyüğünün methine ze
min hazırlamak maksadıyla kaleme alı
narak baharın birçok özelliği dile geti
rilir. Divan şairine göre bahar hayattır, 

isa'nın nefesi gibi ölülere can, gönüllere 
ferahlık verir. Bahar mevsiminde orta
lık yeşillenir; gülşende güller açar, bül
büllerin sesi her tarafı doldurur. Servi 
boylu dHberler gül bahçesinde salınır. 

Bunları seyretmek insana safa verir; do
layısıyla gam dağılır. kişide keder kal
maz. Bahar gülüp eğlenme mevsimi ve 
felekten kam alma zamanıdır. 

Nef'i'nin Sultan IV. Murad için yazdığı 
ve "Esti nesim-i nevbahar açıldı güller 
subh-dem" mısraıyla başlayan ünlü ka
sidesi bahariyyeye güzel bir örnektir. 
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BAHARZi, Ali b. Hasan 

( ı.>..i..ı>-l:ll ~\ rY. J.>- ) 
Ebü'I-Kasım (Ebü'I-Hasen) 

Ali b. el-Hasen b. All 
b. Ebi't-Tayyib el-Baharzl 

(ö. 467 / 1075) 

Fars asıllı şair ve edip. 
_j 

Nişabur ile Herat arasında bulunan Ba
harz bölgesinin merkezi Ma lin· de doğ
du. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ken
di ailesi arasında iyi bir öğrenim gördük-
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ten sonra Nişabur, Herat. Merv. Belh, 
Rey, İsfahan. Hemedan, Bağdat, Basra ve 
Vasıt'ı dolaşarak o devrin tanınmış alim
lerinden tahsilini tamamladı. Nişabur'da 

Şafii fakihi ve İmamü'l-Haremeyn'in ba
bası Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf 
ei-Cüveynfden fıkıh tahsil etti ve Şafii 
fakihleri arasındaki yerini aldı. Daha son
ra duyduğu büyük ilgi sebebiyle edebi
yatla meşgul oldu ve bu sahada isim 
yaptı. Cüveyni'nin fıkıh derslerine devam 
ederken, ileride Selçuklu Sultanı Tuğrul 
Bey'in vezirliğini yapacak olan Muham
med b: Mansur ei-Kündüri ile tanıştı. 

Kündüri vezir olunca onu yanına aldı ve 
Divan-ı Resail'in başına getiı:di. Tuğrul 

Bey'le Bağdat'a giden Kündüri Bahar
zfyi de beraberinde götürdü. Orada Ha
life Kaim-Biemrillah'a yazdığı kasideyi 
Bağdatlılar, "Şiirinde Acem soğukluğu 

var" diyerek beğenmedilerse de bir müd
det Basra ve civarında kaldıktan sonra 
yazdığı şiirler Bağdatlılar'ca takdir edil
di. Nitekim Kündüri'nin hadım edilme
si üzerine kaleme aldığı tesliyetnamesi 
onun en güzel şiirlerinden biri olarak ka
bul edilmektedir. 

Divan-ı Resail'den başka bazı devlet 
görevlerinde de bulunan ve uzun bir ay
rılık ve seyahatten sonra memleketine 
dönen Baharzi, Zilkade 467'de (Haziran 
1 075) bir toplantı sırasında öldürüldü. 

Eserleri. Hem şair hem münşi (divan 
katibi) olan Baharzi'nin başlıca eserleri 
şunlardır: 1. Divan. Arapça şiirlerinin 

toplandığı divanı Muhammed Altunci ta
rafından tahkik edilerek 1973'te Binga
zi'de yayımlanmıştır. Bazı Farsça kıtaları

nı da Avfi LübCıbü'l-elbCıb'a almıştır. 2. 
Dümyetü'l-~aşr* ve cWJratü ehli'l- casr. 
Sealibi'nin Yetfmetü 'd-dehr adlı anto
lojisinin zeyli olan bu kitap Baharzi'nin en 
önemli eseridir. İlk defa Ragıb et-Tab
bah tarafından tahkik edilen eserin an
cak bir kısmı 1930'da Halep'te yayım
lanmıştır. Daha sonra ise Muhammed 
Abdülfettah ei -Hulv tarafından tahkik 
edilerek iki cilt halinde (Ka hi re 1968-1971 ). 
Sami Mekki ei-Ani'nin tahkikli neşri yi
ne iki cilthalinde (Bağdat 1971-1973), son 
olarak da Muhammed Altunci tarafın
dan üç cilthalinde (Dımaşk 1974-1976) 
neşredilmiştir. Ali b. Zeydel-Beyhaki (ö 

565 / 1169) bu esere VişaJ:ıu Dümyeti 'l
~aşr adıyla bir zeyil yazmış, daha sonra 
da Dürretü'l- VişaJ:ı adıyla ikinci bir zeyil 
kaleme almıştır (Yaküt, xııı. 226) 3. Ili
saletü't-tard. Zevzen hakimi Ebü'l-Ka
sım Abdülhamid b. Yahya ile birlikte çık
tıkları iki günlük av yolculuğunu konu 
edinen bu eseri Muhammed Kasım Mus-

tafa tahkik ederek Mecelletü Ma che
di'l-ma{J.tutati'l - cArabiyye'de (s. 256-
285) yayımlamıştır. 
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BAHARZİ, Seyfeddin 
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Seyfüddln Said b. el-Mutahhar 

b. Said ei-Baharzl 
(ö. 659/1261) 

Mutasawıf, Kübreviyye tarikatının 

L 
Baharziyye kolunun kurucusu. 

_j 

586 'da (1190) Baharz'da doğdu . İlk 
öğrenimini burada yaptı. Ardından tahsil 
maksadıyla küçük yaşta seyahate çıktı. 
Buhara, Bağdat ve Nişabur gibi ilim mer
kezlerini dolaştıktan sonra hacca gitti. 
Bağdat'ta Şehabeddin es-Sühreverdi'
nin, Horasan'da Ali et-Tusi'nin dersleri
ne devam etti. Celaleddin ei-MergYna
ni'den babasının el-Hidaye adlı eserini 
okudu. Buhara'da Cemaleddin ei-Mah
bubi ve Şemsüleimme ei-Kerderi gibi 
alimlerden faydalandı. Daha sonra He
rat'a giderek Taceddin Mahmud ei-Üş
nühi'den hırka giydi. Şeyhi Necmeddin-i 
Kübra'ya Hire'de intisap etti. Daha son
ra şeyhinin halifesi sıfatıyla o sırada Mo
ğollar tarafından yağma ve tahrip edi
len Buhara'ya giderek şehrin dış mahal
lelerinden Fethabact'a yerleşti. Orada va
azlar verdi: ŞaJ:ıfİI.-i Bu{J.arf okuttu ve 
hadis şerhetti. Kısa zamanda bir hayli 


